
!de bedrijf, "de scène
De kunstenaar en de kniesoor in gesprek.
DE KUNSTENAAR: Ook nu wordt burgermoed gevraagd.
Bijvoorbeeld van journalisten, boekhandelaars, cabaretiers,
filmmakers, museumdirecteuren en schouwburgexploitan-

ten, de moed om niet te zwichten voor de tirannie van islam-
fanatici, maar ook van voorbijgangers op straat om niet pas-
sief toe te kijken bij geweld. Nederland heeft weer helden
nodig.
DE KNIESOOR: Wat is dan precies een held voor jou? 
DE KUNSTENAAR: Noh, bijvoorbeeld iemand die niet pas-
sief toekijkt als iemand in het water ligt en om hulp
schreeuwt.
DE KNIESOOR: Dat stel jij dus op één lijn met je verzetten
tegen een imaginaire islamtirannie en met je mengen in ge-
weldsdelicten in de openbare ruimte? Dan ben je een held? 
DE KUNSTENAAR: Noh, dan doe je tenminste iets. Dan stel
je een voorbeeld, en niet een voorbeeld van afzijdigheid en
non-interventie. Van die kleurloosheid beginnen we in Ne-
derland een beetje genoeg te krijgen. Zo’n boek als de Max
Havelaar zou heden ten dage niet meer worden geschreven.
Daarvoor zijn onze schrijvertjes veel te veel met zichzelf be-
zig, in de veilige marge van het bestaan. Niemand neemt on-
ze schrijvers meer serieus. Dat zul je hartroerend met me
eens zijn.
DE KNIESOOR: Daar heb je inderdaad misschien een punt.
Op de kop af honderdvijftig jaar nadat Multatuli de Max Ha-
velaar had voltooid (een week of twee geleden dus), kwam
de dichter Bart Chabot op de televisie vertellen hoe hij een
chocolade afgietsel van zijn lul had gemaakt. Daar zit toch
een ontwikkeling van honderdvijftig jaar in, van de Max Ha-
velaar tot de chocolade lul van Bart Chabot. Ik weet nog niet
waar die heengaat, ik weet ook nog niet of het een goede ont-
wikkeling is, maar iets veranderd is er wel. Bart Chabot
moet haast ook wel een voorbeeldfunctie vervullen voor de-
ze of gene, net als jouw helden.
DE KUNSTENAAR:  Een gemeenschap heeft baat bij inspire-
rende voorbeelden, bij profiles in courage, zegt Herman
Vuijsje in zijn inspirerende artikel in De Groene Amster-
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dammer, dat ik van harte onderschrijf, en waarin hij, als ik
me een woordspeling mag veroorloven, een klein vuistje
maakt voor de onverfroren heldenmoed die ons klein land
groot heeft gemaakt.
DE KNIESOOR: O je bedoelt de zelfmoordterrorist Van
Speijk en de kaperkoning Piet Hein uit onze langvervlogen
oorlogen? Of de verzetshelden die na de oorlog in het leger
terechtkwamen en blij waren dat ze naar Indië konden om
door te gaan met oorlogen, omdat het in Nederland weer ou-
derwets saai en verstikkend was geworden?
DE KUNSTENAAR: Jazeker, de oorlogsherinnering vormt
een krachtige en blijvende inspiratiebron bij het zoeken
naar nieuwe helden. Het idee dat goed en fout niet bestaat
en dat er alleen maar een grijs schemergebied bestaat, is
achterhaald. Juist in de grijze verleiding schuilt het gevaar.
Grijs is een kleur voor begrip en analyse achteraf, maar het
is niet de kleur die je zelf zou willen aannemen als het erop
aankomt. Bijvoorbeeld in een oorlog. Juist in een oorlog.
DE KNIESOOR: Precies. Dan komt het erop aan. Helemaal
als je een oorlog kan fantaseren die er helemaal niet is, zoals
tegen ‘de islamtirannie’ in Nederland. De islam, laat staan
de fanatieke islam, is niet aan de macht in Nederland. En er-
van uitgaand dat de satire gericht moet zijn tegen de macht-
hebbers, of tegen de tevredenen (‘Satire should afflict the
comfortbale and afflict the comfortable’), zijn al die pijlen
dus verkeerd gericht, eerder op een slachtoffer dan een da-
der. Dan wordt Geert Wilders al snel een verzets- of zelfs

oorlogsheld. Want wie wil dat nou niet zijn? Helemaal als hij
niks te vrezen heeft. Wat jij wil zijn geen helden, maar men-
sen die de held spelen, die de held uithangen: wat jij wilt zijn
heldendoden. Alleen dan kun je weer heerlijk zwartwit den-
ken en hoef je je niet te bekommeren om het grijze schemer-
gebied waarin we kennelijk nog altijd moeten ‘wennen aan
vrede’. Wat Nederland nodig heeft in jouw visie is oorlog.
Om weer mannen te maken van onze watjes en gehakt van
onze mannen. Het liefst op vreemde bodem, zodat we er zelf
weinig last van hebben. Mijn stelling zou zijn: Multatuli,
Rembrandt, Spinoza, Van Gogh enzovoort zijn helden en
niet alleen ‘grote Nederlanders’ als ze lang genoeg dood zijn.
Ze gingen onderdoor aan de Hollandse massa en macht en
waren er geen exponent van. Ze waren niet in dienst. Ze wa-
ren geen soldaten. Multatuli zie je niet zo snel rondlopen
met een Willemsorde, zoals kapitein Marco Kroon van het
corps Commandotroepen, die zo trots de cover van De Groe-
ne siert. De eerste keer dat de medalje werd uitgereikt in
vierenvijftig jaar.
DE KUNSTENAAR: Zie je wel dat het tijd is voor nieuwe hel-
den?
DE KNIESOOR: Nieuwe helden, oude orden. Wegbereiders
voor de nieuwe orde. En de nieuwe oorlog. Zo gauw en zo
lang je helden van soldaten maakt, ben je een instrument
van  de politiek en een oorlogshitser.
DE KUNSTENAAR: Noh, noh, noh ....
(changement.)
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------ kkrraauuss ggeezzeeggdd!! ------
Geen gedachten hebben en die kunnen uit-drukken - dat maakt de journalist tot jour-nalist.
Journalisten schrijven omdat ze niets te zeg-gen hebben en hebben iets te zeggen omdatze schrijven.
De vrijheid van meningsuiting kan me gestolenworden; ik wil alleen de dingen laten spreken
De politieke pers moet niet de dienares maarde opvoedster van de massa zijn; ze verdienthet aangevallen te worden als ze meer denktaan haar commerciële belangen dan haar cul-turele missie en aan populistische instinctengaat toegeven.
‘Wat ben jij een saaie piet!’ zegt de Wener tegeniedereen die zich in zijn gezelschap verveelt.
Pruisen: vrijheid met muilkorf. Oostenrijk: iso-leercel waarin je mag schreeuwen.
In geen taal kun je je zo moeilijk verstaanbaarmaken als in de taal.

                               


